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FO 1/17 Spørsmål til ordfører i kommunestyremøte 9. febr.2017 - drift av 
kantinedrift Halti 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 09.02.2017  

Behandling: 

Svar på spørsmål til ordfører i kommunestyremøte 9. febr.2017 - drift av 
kantinedrift Halti 

Spørsmål 1: 
Hvordan er kommunestyrevedtaket av 26.03.2015 i sak PS 2/15 om kantinedrift på Halti fulgt 
opp? 
 
Svar: 
Etter vedtaket i kommunestyret mars 2015 ble saken drøftet både med leietagerne, og det ble 
rettet en forespørsel til Flyktningetjenesten. Leietagerne var tydelig på at de ønsket en 
videreføring av kantinedrifta der bedriftene gikk inn med midler til drifta, og den enkelte ansatte 
derved fikk en rimeligere pris i kantina. Dette var en løsning som har vært siden Halti ble bygd i 
2001.  Flyktningetjenesten svarte at de ikke hadde kapasitet til å kunne gi tilbud 5 dager i uken. 
De kunne gi tilbud en gang i uka. Med bakgrunn i dette ble det lagt fram sak i formannskapet i 
april for å få en avklaring før 1.mai som var innflyttingsdag for Halti byggetrinn to. Ordningen 
skulle i første omgang gjelde over sommeren, men har siden fungert på denne måten. 
 
Spørsmål 2: 
Kan formannskapet overprøve et kommunestyrevedtak? 
 
Svar: 
Formannskapet har selvfølgelig ikke anledning til å overprøve kommunestyrets vedtak. Slik 
ordfører oppfatter formannskapets vedtak, er dette ikke en overprøving av kommunestyrets 
vedtak, men heller en måte å organisere det på. En kan stille spørsmål ved om det skulle vært 
undersøkt med flere interessenter, men slik saken sto i april 2015, så var det viktig å få på plass 
en løsning til innflytting av nye leietagere 1.mai, og at en fikk en løsning som leietagerne 
gjennom samhandlingsprosjektet var fornøyd med. 
 
I ettertid er Halti SA (tidligere Halti Virvel) etablert og bygget har kommet godt i drift. 
Ordføreren har fått henvendelser med ønske om økte åpningstider og ønske om økt grad av 
enkel servering til møter/konferanser. Ordfører ser det derfor som naturlig at administrasjonen 
vurderer dette på nytt, og at det fremmes en sak om dette til kommunestyret i april 2017. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 
 



FO 2/17 Spørsmål til ordføreren til kommunestyret 9.2.17 Ny bru over 
Reisaelva 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 09.02.2017  

Behandling: 

Svar på spørsmål til ordføreren til kommunestyret 9.2.17 Ny bru over 
Reisaelva 

Spørsmål: 
Er ordføreren enig med Nordreisa Høyre i at de elementene som påpekes må ivaretas for at ny 
Storslett bru blir mer hensiktsmessig som bindeledd på Storslett? 
 
Svar: 
Tiltaket med bytte av bro over Reisaelva skaper stort engasjement, og det viser at innbyggerne i 
kommunen er opptatt av hvordan de har det rundt seg. 
Ordfører er absolutt av samme oppfatning som spørsmålsstiller både når det gjelder viktigheten 
av det visuelle helhetsinntrykket, og at brua skal fungere for syklende og gående. Storslett har 
status som nasjonalparklandsby. I den forbindelse er det utarbeidet en egen design og 
merkevare, der logoen til alle nasjonalparklandsbyer inneholder en portal. Brua vil av mange 
kunne oppfattes som en portal til Storslett, og er i så måte veldig viktig. 
 
Spørsmål: 
Har ordføreren dialog med Statens Vegvesen i planlegging av ny Storslett bru for å ivareta 
lokale interesser? 
 
Svar: 
Nordreisa kommune hadde et dialogmøte med Statens vegvesen før reguleringsplan for Storslett 
ble kunngjort. I dette møtet ble utforming av ny bru tema. Jeg vil spesielt trekke frem 2 
huskepunkter i referatet fra dette møtet. 
 

1. Gang- og sykkelveg løsning over bru med tanke på vær og vindforhold. 
2. Fremme Nasjonalparklandsby merkevaren. Ha dette med ved prosjektering av ny bru. 

 
Ordfører er som sagt opptatt av funksjonalitet og visuelt inntrykk av brua og kommunen vil 
holde dialogen med statens vegvesen på dette. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 
 
 
 



PS 1/17 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 09.02.2017  
 

Behandling: 
John Karlsen (Frp) og Odd Rudberg (Sv) fremmet følgende fellesforslag: 
RS 3/17 Fylkesmannen og politimesteren er bekymret for beredskapen i Troms  
Uttalelse fra Nordreisa kommunestyre som sendes Storting, regjerning, justisdepartementet og 
forsvarsdepartementet.  
 
Nordreisa kommunestyre støtter Fylkesmannen i Troms og Politimesteren i Troms sin felles 
uttalelse der de uttrykker for beredskapen i Troms, dersom 339 skvadronen flyttes. Og der de 
anmoder om at konsekvensene av en slik flytting utredes nærmere. 
 
Nord-Troms er en stor geografisk region med mye aktivitet spredt rundt, og vi har sårbar 
infrastruktur særlig vinterstid. Ressurser fra 339 skvadronen er derfor en viktig kapasitet som vi 
ikke kan miste. 
 
Viktig også å ta med at helikopterbasen på Bardufoss må bevares for å kunne ivareta forsvars 
evnen i Nord-Norge. Ordføreren står fritt til å utfylle denne uttalelsen. 
 
Det ble først stemt over fellesforslaget fra John Karlsen (Frp) og Odd Rudberg (Sv). 
Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Tilslutt ble de øvrige referatsaker tatt enstemmig til orientering. 
 

Vedtak: 

RS 3/17 Fylkesmannen og politimesteren er bekymret for beredskapen i Troms  
Uttalelse fra Nordreisa kommunestyre som sendes Storting, regjerning, justisdepartementet og 
forsvarsdepartementet.  
 
Nordreisa kommunestyre støtter Fylkesmannen i Troms og Politimesteren i Troms sin felles 
uttalelse der de uttrykker for beredskapen i Troms, dersom 339 skvadronen flyttes. Og der de 
anmoder om at konsekvensene av en slik flytting utredes nærmere. 
 
Nord-Troms er en stor geografisk region med mye aktivitet spredt rundt, og vi har sårbar 
infrastruktur særlig vinterstid. Ressurser fra 339 skvadronen er derfor en viktig kapasitet som vi 
ikke kan miste. 
 
Viktig også å ta med at helikopterbasen på Bardufoss må bevares for å kunne ivareta forsvars 
evnen i Nord-Norge. Ordføreren står fritt til å utfylle denne uttalelsen. 
 
Øvrige referatsaker tatt til orientering. 
 



PS 2/17 Felles gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med 
virkning fra 01.01.17 - Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 
Kåfjord 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 09.02.2017  

Behandling: 
Miljø, - plan og utviklingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, innfører felles 
gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17   

 

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt gebyr for gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 
Kåfjord opphører fra samme dato, med virkning fra 01.01.17 
 

PS 3/17 Halti -sluttrapport og regnskap 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 09.02.2017  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret tar sluttrapport med regnskap for Halti til etterretning. 
2. Investeringsbudsjettet for Halti reguleres med kr 4.571.599 i økt ramme. 
3. Økt investeringsramme finansieres med opptak av lån kr 4 571 599.  

Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de 
gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år.  

 

PS 4/17 Innspill fra Nordreisa kommune til årets tariffoppgjør 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 09.02.2017  

Behandling: 
Karl Mattis Nyheim (Mdg) fremmet følgende forslag: 
Nordreisa kommune gir KS innspill om at lønnsvekst tas ut i økt fritid. 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Karl Mattis Nyheim (Mdg). 1 stemte for og 20 stemte imot. 
Forslaget falt derved. 
 
Til slutt ble det stemt over rådmanns innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommunestyre har behandlet Kommunenes Sentralforbund (KS) debattnotat om 
lønnsoppgjøret for 2017 og kommer med følgende innspill: 
 



Nordreisa kommune ser det som positivt at KS ber kommunene om å komme med innspill til 
mellomoppgjøret 2017. Nordreisa kommune vil be partene i arbeidslivet for 2017 å vise 
moderasjon som følge av høy lønnsvekst siste 13 år, økning i kommunenes pensjonskostnader, 
samt kommunenes stramme økonomiske ramme. 
 
1) Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten? 
 
Svar:  Det er behov for lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i 2017. Sentrale tillegg i 2016 og 
avtale tillegg i 2017, gjør at det er behov for å rette opp skjevheter. Noen har kommet dårligere 
ut forholdsmessig etter det sentrale oppgjøret. Det er antydet at potten blir 0,9% av lønnsmassen, 
men at denne kan bli justert. Dette kan anses som stor nok ramme. For at kommunen skal ha 
best mulig handlingsrom for å rette opp skjevheter, er det viktig at det ikke avtales andre 
sentrale føringer på potten.  
 
2) Ser kommunen behov for endringer i hovedavtalen? I såfall – hvilke endringer? 
 
Svar: Det kan være behov for ytterligere presiseringer av begrepene tillitsvalgt og 
hovedtillitsvalgt. Som arbeidsgiver mener vi at en fagorganisasjon må ha to eller flere 
tillitsvalgte (TV) for å kunne ha en hovedtillitsvalgt (HTV). Enkelte tillitsvalgte mener at alle 
fagorganisasjoner som organiserer ansatte kan ha en HTV.  
 
3) Ser kommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2017? I såfall 
hvilke endringer?  
 
Svar:  
SFS 2213 – undervisningspersonale.  
Det er ønskelig med sentral enighet om arbeidsår og arbeidstid, da vi ser at det er vanskelig å få 
dette til lokalt. Det bør fortsatt være åpning for lokale forhandlinger, men ingen krav om det. 
Dagens særavtale kan være for rigid.  
 
SFS 2305 – kommunelegeavtalen 
Det er viktig at avtalen ikke bare planlegges for byer, tettbygde strøk og interkommunale 
legevakter. Særavtalen må også ta hensyn til at det skal være mulig å drive en lokal 
legevaktordning i en kommune med spredt bosetting, store avstander og stor vaktbelastning.  
 
Pkt 7.4 overskrift Leger med beredskapsvakt 
Legens rett til fri dagen etter vakt. Legens valgfrihet på dette punkt skaper usikkerhet med 
vaktplanen og lite forutsigbarhet når pasienter er satt opp på timeliste den aktuelle dagen. 
Timeliste lages kanskje to uker på forhånd, og så kan legen på et senere tidspunkt beslutte å ta 
fri. Det er ikke god pasientservice. Ved 4-delt vaktordning vil denne bestemmelsen kunne føre 
til at alle fastleger har en ukentlig fridag. Det bør i vaktkasse 1 defineres klarer kriterier for når 
det kan tas fri og ikke bruke formuleringen «legen vurderer selv» basert på en rettighet som 
ligger til grunn i avtalen.  
 
Pkt 8.1 Vaktklasse 1 
Hvis KS imøtekommer krav om minst 6-delt legevakt, kan det medføre store utfordringer for 
legevakter lokalisert i mindre kommuner. For en liten distriktskommune, som av ulike grunner 
ser det som uhensiktsmessig å drive legevakt gjennom interkommunalt samarbeid, vil dette 
kravet bli tilnærmet umulig å innfri.   
 
Pkt 8.4 Bakvakt for lege som ikke oppfyller kompetansekravene 



Satsene for godtgjørelse for bakvakt virker urimelig høye og vil medføre store merkostnader. 
Bakvaktlegen vil få en godtgjørelse som er betydelig høyere enn vaktlegen, noe som vil virke 
urimelig.  
I kommuner med lavt innbyggertall er antallet henvendelser til legevakt begrenset, og det vil 
være urimelig at en bakvaktlege skal tilstås de foreslåtte satser for godtgjørelse. Dette i tillegg til 
ytterligere godtgjøring ved utrykning.  
 
Generelt til legevaktordningen 
KS bør arbeide for en særskilt statlig kompensasjon til de kommune som får store merkostnader 
til legevakt, og som ut fra geografiske avstander ikke har mulighet til interkommunal legevakt.  
 
 
4) Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i 
ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner?  
 
Svar: Bedre språkopplæring av arbeidsinnvandrere, krav til at sosialhjelpsmottakere må være i 
aktivitet og dermed få arbeidstrening/ arbeidserfaring. Økonomiske ressurser til å gi 
arbeidstrening for personer som står utenfor arbeidslivet.  
 
 
5) Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og 
hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb? 
 
Svar: Arbeidsrettede tiltak som arbeidstrening, arbeidspraksis, tilskudd til språkpraksis. 
Tilskudd til utdanningsløp i samarbeid med arbeidsgivere for lettere kunne få jobb, for eksempel 
fagbrev. Nær dialog om prosjekter med arbeidstrening. Tilskudd for å ta inn folk i tilrettelagte 
prosjekter. Samarbeid om formidling av utdanning rettet mot behovet. 
 

PS 5/17 Lokal forskrift for tildeling av plass på sykehjem i Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 09.02.2017  

Behandling: 
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Nordreisa kommune. 
 

 

PS 6/17 Trespråklig navn på administrasjonsnavnet Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 09.02.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

 Kommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med trespråklig kommunenavn for Nordreisa 
kommune med mål om å søke Kommunal- og moderniseringsdepartement om å få ta i 
bruk parallellnavn på samisk og kvensk for kommunenavnet Nordreisa kommune. 

 Endelig skrivemåter forelegges for kommunestyret før det sendes søknad til 
departementet. 

 Følgende rekkefølge skal brukes på skiltene; norsk, samisk og kvensk 

 

PS 7/17 Ansettelse av leirskolelærere/assistenter 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 09.02.2017  

Behandling: 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. Nordreisa kommune inngår avtale med Reisa Friluftssenter AS om ansettelse av 
leirskolelærer fra første uke det er leirskole i 2017. 

2. Stillingens omfang skal tilpasses bestillingene ved Reisa Friluftssenter. 
3. Det forutsettes at avtalen utformes slik at den ikke gir kommunen ekstra lønnsutgifter. 

 
Per Sverre Moen (H) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
Saken sendes i sin helhet til oppvekst- og kulturutvalget for behandling der. 
 
Det ble først stemt over oversendelsesforslaget fra Per Sverre Moen (H). 1 stemte for og 20 
stemte imot. Forslaget falt derved. 
 
Det ble deretter stemt over rådmannens innstilling satt opp mot forslaget fra Olaug Bergset (Sp). 
Forslaget fra Olaug Bergset (Sp) enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune inngår avtale med Reisa friluftssenter AS om ansettelse av 

leirskolelærer fra første uke det er leirskole i 2017. 
2. Stillingens omfang skal tilpasses bestillingene ved Reisa friluftssenter. 
3. Det forutsettes at avtalen utformes slik at den ikke gir kommunen ekstra lønnsutgifter. 

 

PS 8/17 Mulig utbygging av Hjellnes kai- og industriområde 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 09.02.2017  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret ber næringsutvalget igangsette et forprosjekt for Hjellnes havn- og 
industriområde med sikte på å avklare økonomisk grunnlag og mulig samarbeidspartnere om 
utbygging. Forprosjektet legges frem for kommunestyret 26.10.2017. 
 
Forslaget fra Hilde Nyvoll (Ap) ble satt opp mot rådmannens innstilling.  
12 stemte for forslaget fra Hilde Nyvoll (Ap) og 7 stemte for rådmannens innstilling. 
Forslaget derved vedtatt. 



Vedtak: 
Kommunestyret ber næringsutvalget igangsette et forprosjekt for Hjellnes havn- og 
industriområde med sikte på å avklare økonomisk grunnlag og mulig samarbeidspartnere om 
utbygging. Forprosjektet legges frem for kommunestyret 26.10.2017. 


